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कोण्या एके काळी, ईराणची राजधानी इस्फहान या 
शहराि अहमद नावाचा एक िरूण राहाि होिा. त्याच्या 
पत्नीचे नाव जमैल होिे. त्याच्याि हस्िव्यवसाय ककिं वा 
धिंदा करण्याचे कौशल्य नव्हिे. पण त्याच्याकर् ेएक 
फावर्ा आणण एक कुदळ होिी. िो आपल्या पत्नीला 
म्हणि असे, “एखादा माणूस जर खड्र्ा खोद ूशकिो िर 
िो आपलिं पोट भरण्यासाठी पैसासुद्धा कमाव ूशकिो.” 

पण त्याच्या या बोलण्याने जमैलचे समाधान होि 
नसे.  



एकदा जमैल नेहमीसारखिं गरम पाण्याने स्नान करायला 
आणण इिर स्त्रियािंशी गप्पा मारायला सावडजतनक स्नानगहृाि 
गेली. पण िेथील सुरक्षारक्षक बाई तिला म्हणाली, “िू आि 
जाऊ शकि नाहीस. बादशहाच्या राजज्योतिषाची पत्नी आि आहे 
आणण तिने पणूड स्नानगहृ स्वि:साठी घेिलिंय.” 

“समजिे काय िी स्वि:ला?” जमैल तनषेध व्यक्त करि 
म्हणाली. “तिचा नवरा भववष्य सािंगि कफरिो म्हणून!”  

घरी परिण्यालशवाय तिच्याकर् ेदसुरा पयाडय नव्हिा. 
मनािल्या मनाि िी सिंिापाने धगधगि होिी.   

सिंध्याकाळी, अहमदने तिच्या हािाि ददवसभराची कमाई 
सोपवली. िी म्हणाली, “एवढेच पसेै! याच्यावर जास्ि ददवस 
नाही काढिा यायचे. उद्या िुम्ही बाजाराि जाऊन बसा आणण 
लोकािंना त्याचिं भववष्य सािंगायचिं काम सुरू करा.” 

“जमैल, वेर्ी झालीयस का िू?” अहमद चमकून 
म्हणाला. “भववष्य सािंगायचिं ज्ञान माझ्याकर्े कुठाय?” 

“ज्ञान असायची काही गरज नाही िुम्हाला,” जमैल 
म्हणाली. “कुणी िुमच्याकर्े समस्या घेऊन आलिं िर फक्त फासे 
टाकायचे आणण शहाणपणाचे काही बोल पटुपटुायचे. असिं केलिं 
नाहीि िर मी माझ्या बाबािंच्या घरी राहायला जाईन.” 

पढुल्या ददवशी अहमदने त्याचा फावर्ा-कुदळ ववकून 
टाकले आणण भववष्याचा फलक-फासे िसेच ज्योतिष्याचा 
पोशाख ववकि आणले. मग िो बाजाराि सावडजतनक 
स्नानगहृानस्त्रजक जाऊन बसला.   



त्याने तिथे बठैक मारली िेवढ्यािच बादशहाच्या एका 
मिंत्र्याची पत्नी पळि पळि त्याच्याकर् ेआली.   

“ज्योतिषीबवुा, मला मदि करा. आज मी माझी सवाडि 
मौल्यवान अिंगठी घालून स्नानघराि गेले आणण नेमकी िी 
हरवली. कृपा करून मला सािंगा, माझी अिंगठी कुठे लमळेल?” 

अहमदने आविंढा चगळला आणण फासा टाकला. िो काही 
पटुपटुायचा ववचार करणार इिक्यािच त्याची नजर त्या 
बाईच्या बाहीवर गेली. त्याला एक भोक पर्ले होिे आणण 
त्यािून त्या बाईच्या हािाचा थोर्ासा भाग ददसि होिा.   

एका सन्माननीय िीला हाि असा उघर्ा टाकणे 
शोभनीय नव्हिे. त्यामुळे अहमद पढेु झुकून कुजबजुला, 
“बेगमसाहेब, मला एक भोक ददसििंय.” 

“काय ददसििंय?” बाईने जवळ सरकून ववचारले.   

“भोक! भोक!” 

बाईचा चेहरा उजळला. “बरोबर, भोक.”  

िी बाई पनु्हा स्नानघराकर्े पळाली आणण तिने िेथील 
लभिंिीि असलेले भोक शोधले. त्यािच तिने आपली अिंगठी 
दर्वनू ठेवली होिी. िी लगेच पनु्हा अहमदकर्े आली.  

“अल्लाची कृपा!” िी म्हणाली. “िुम्हाला बरोबर कळलिं 
अिंगठी कुठे होिी िे!” आश्चयाडने स्िब्ध झालेल्या अहमदला तिने 
एक सोन्याचे नाणे ददले.   
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सिंध्याकाळी जमैलने सोन्याचे नाणे बतघिले आणण 
सारी कहाणी ऐकली. िी म्हणाली, “बतघिलिंि? ककिी 
सोप्पिंय हे काम!” 

“अल्लाची मेहरबानी झाली आज,” अहमद 
म्हणाला. “पण परि असिं द:ुसाहस करायची इच्छा नाही 
माझी.” 

“मूखाडसारखिं बोल ूनका,” जमैल म्हणाली. “िुमचिं 
माझ्यावर प्रेम असेल िर उद्या पुन्हा िुम्हाला बाजाराि 
जाविं लागेल.” 

त्या रात्री बादशहाच्या महालािील शाही खस्त्रजन्याि 
चोरी झाली. चाळीस तिजोऱ्यािंमधील सोने आणण जवादहरे 
चोरािंनी लुटून नेले.  

 सकाळी बादशहाला चोरीची वािाड देण्याि आली. 
“माझ्या राजज्योतिष्याला आणण त्याच्या सहकाऱ्यािंना 
माझ्याकर् ेआणा,” त्याने हुकूम सोर्ला.  

राजज्योतिषी आणण त्याचे सहकारी फासे टाकून 
काहीिरी पुटपटुले. पण त्यािंच्यािील कुणीही चोराचा 
ठावदठकाणा सािंगू शकले नाहीि.  

“ढोंगी आहाि सगळे!” बादशहा ओरर्ला. “कैदेि 
टाका यािंना!” 



बादशहान ेएका ज्योतिषाबद्दल नुकिेच ऐकले 
होिे. त्या ज्योतिष्याने एका मिंत्र्याच्या पत्नीच्या 
हरवलेल्या अिंगठीचा ठावदठकाणा अचूक सािंचगिला 
होिा. अहमदला आणण्यासाठी बादशहाने दोन 
सेवकािंना बाजाराि पाठवले. अहमद थरथर कापि 
बादशहासमोर हजर झाला.  

“ज्योतिषी महाशय,” बादशहा त्याला म्हणाला, 
“चाळीस तिजोऱ्यािंमधील माझा खस्त्रजना चोरािंनी लुटून 
नेलाय. त्या चोरािंबद्दल िुम्ही काय सािंगू शकाल?” 

चाळीस तिजोऱ्या न्यायला चाळीस माणसिं, असा 
िकड  अहमदन ेकेला. “शहेनशहा, मी हे सािंगू शकिो की 
चाळीस चोरािंनी ही चोरी केली आहे.” 



“आश्चयड  आहे!” बादशहा म्हणाला. “माझ्या 
राजज्योतिषािंना हे सािंगिा आलिं नाही. पण आिा िुम्हाला माझा 
खस्त्रजना आणण चोर यािंचा ठावदठकाणा शोधनू काढावा लागेल.” 

अहमद घाबरला. “मी....पणूड प्रयत्न करीन, बादशहा 
सलामि. पण त्याला थोर्ा वेळ लागेल.” 

“ककिी वेळ?” बादशहाने ववचारले.  

“अिं....चाळीस ददवस, शहेनशहा,” जास्िीि जास्ि ददवस 
लमळिील असा अिंदाज लावि अहमद म्हणाला. “प्रत्येक 
चोरासाठी एक ददवस.” 

“म्हणजे बरेच ददवस लागिील!” बादशहा म्हणाला. 
“ठीकाय, िुम्हाला चाळीस ददवस देिो. िुम्ही य़शस्वी झालाि 
िर िुम्हाला भरपरू धनदौलि लमळेल. पण नाही झालाि िर 
िुम्हीसुद्धा इिरािंसारखिंच कैदेि सर्ि राहाल.” 



घरी परिून अहमदने जमैलला सारे काही सािंचगिले, 
“बघ, कोणत्या सिंकटाि टाकलिंस िू आपल्याला? चाळीस 
ददवसािंनिंिर बादशहा मला कैदेि टाकेल.” 

“मूखाडसारखिं बोलू नका,” जमैल म्हणाली. “तिजोऱ्या 
शोधायचिं काम करा. अिंगठी कशी शोधलीि िसिंच, काय?” 

“एक सािंगिो, जमैल, अिंगठी मी शोधनू काढली नव्हिीिं. 
अल्लाच्या कृपेनिं लमळाली िी. पण यावेळी काही आशेचा 
ककरण ददसि नाहीये.” 

अहमदने काही सुकलेले खजरू घेिले. त्यािंिील मोजनू 
चाळीस खजरू त्याने एका भािंड्याि ठेवले. “रोज सिंध्याकाळी 
मी यािला एक खजरू खाईन. त्यावरून माझ ेचाळीस ददवस 
कधी सिंपिील हे मला कळू शकेल.” 

गोष्ट अशी होिी की बादशहाचा एक सेवक त्या 
चाळीस चोरािंमधील एक चोर होिा. अहमद आणण 
बादशहामध्ये झालेले बोलणे त्यान ेऐकले होिे. त्याच 
सिंध्याकाळी िो लगेच चोरािंच्या अड्ड्यावर गेला आणण 
त्यािंच्या सरदाराला त्याने ही खबर ददली. “एक 
ज्योतिषी आहे. िो आपला आणण आपण चोरलेल्या 
खस्त्रजन्याचा शोध चाळीस ददवसािंि लावणार 
म्हणिोय.” 

“मूखड बनविोय िो,” सरदार म्हणाला. “पण 
आपण धोका पत्करिा कामा नये. िू वेष बदलून 
त्याच्या घरी जा आणण काही मादहिी लमळिे का 
बघ.” 



सेवक अहमदच्या घराच्या छिावर लपून 
बसला आणण अहमद आणण त्याच्या पत्नीच्या 
गप्पा ऐकू लागला. अहमदने भािंड्यािून एक 
खजूर बाहेर काढला आणण खाल्ला. मग िो 
जमैलला म्हणाला, “हा पदहला.” 



छिावर बसलेला चोर सेवक एवढा घाबरला 
की छिावरून पर्िा पर्िा वाचला. िो घाईघाईि 
अड्ड्यावर परिला आणण सरदाराला खबर ददली. 
“या ज्योतिष्याकर् ेअद्भिू शक्ती आहे. मला न 
बघिाच त्याला मी छिावर लपून बसल्याचिं कळलिं. 
मी स्वि: ऐकलिं. िो म्हणाला, हा पदहला.” 

“िुझ्या मनाचे खळे आहेि,” सरदार 
म्हणाला. “उद्या दोन जण त्याच्या घरी जा.” 

पुढल्या रात्री, सेवक आणखी एका चोरासोबि 
अहमदच्या घराच्या छिावर लपून बसला. ि े
अहमदच ेबोलणे ऐकू लागले. अहमदने भािंड्यािील 
दसुरा खजूर खाल्ला आणण म्हणाला, “हा दसुरा.” 

 दोघे चोर भयभीि होऊन तिथून पळाले आणण 
सरदाराकर् ेपरिले. “आम्ही दोघिं छिावर आहोि, हे 
त्याला कळलिं.” सेवक म्हणाला. “िो म्हणाला, हा 
दसुरा.” 

“असिं होऊच शकि नाही!” सरदार म्हणाला. 



मग पुढल्या रात्री, सरदाराने िीन चोरािंना 
पाठवले आणण त्याच्या पुढल्या रात्री चार, मग 
पाच.  

असिं करिा करिा चाळीसावी रात्र आली. 
सरदार म्हणाला, “आज िुमच्यासोबि मीसुद्धा 
येिो त्या ज्योतिष्याच्या घरी.” 



सवड चाळीस चोर अहमदच्या घराच्या छिावर चढून 
लपून बसले. तनराश झालेल्या अहमदने भािंड्यािून 
शेवटचा खजुर काढला आणण िो खाऊन टाकला. “हा 
चाळीसावा. सिंख्या पूणड झाली.” 

जमैल त्याच्या शेजारी बसली. “अहमद,” िी 
हळुवार आवाजाि म्हणाली, “िुम्हाला ज्योतिषी बनायला 
सािंगून मी चूक केली. िमु्ही जस ेआहाि िसेच ठीक 
आहाि. िुम्हाला काही वेगळिं बनवायचा प्रयत्न उगाच 
केला मी. मला माफ कराल?” 

“मी माफ केलिंय िुला, जमैल. पण चूक माझीसुद्धा 
आहे. जी गोष्ट करणिं योग्य नाही हे माहीि होििं, िी गोष्ट 
मी केली. पण आिा काही उपयोग नाही या सगळ्याचा.” 



िेव्हाच कुणीिरी दारावर मोठ्याने ठकठक केली.  

अहमदने उसासा टाकला. “बादशहाचे लशपाई आले 
वाटििं!” दाराची कर्ी उघर्ि िो मोठ्याने म्हणाला. 
“ठीकाय! ठीकाय, िुम्ही कशासाठी इथे आलायि िे 
मादहिीय मला.” 

त्याने दरवाजा उघर्ला. पण िो आश्चयडचकीि 
झाला. दाराि चाळीस चोर गुर्घे टेकून, मान झुकवून 
बसले होिे.  

“िुम्ही िर ज्ञानी आहाि, थोर ज्योतिषी महाशय!” 
सरदार म्हणाला. “िुमच्यापासून काही लपू शकि नाही. 
आमची ववनिंिी आहे की बादशहाला आमच्याबद्दल काही 
सािंगू नका.” 

अहमद आश्चयाडने थक्क झाला. िे चोर आहेि, 
याची त्याला खात्री पटली. त्वरीि ववचार करून िो 
म्हणाला, “ठीकाय, नाही सािंगणार. पण त्याबदल्याि 
िुम्ही चोरलेले सारे दागदाचगने खस्त्रजन्याि जमा करा.” 

“लगेच जमा करिो! लगेच!” सरदार म्हणाला.  

रात्र सरण्याआधी चाळीस चोर दाचगने आणण 
जवादहऱ्यािंनी भरलेल्या चाळीस तिजोऱ्या घेऊन 
बादशहाच्या खस्त्रजन्याि गेले.  



पुढच्या सकाळी अहमद बादशहासमोर हजर झाला. 
“शहेनशहा, माझी अद्भिू शक्ती खस्त्रजना आणण चोर यािंिील 
एकच गोष्ट शोधू शकि,े दोन्ही नाही. कुठली शोधू?” 
“खस्त्रजना,” बादशहा म्हणाला, “खरिंिर चोरसुद्धा सापर्ले 
पादहजे होिे. त्यािंना लशक्षा द्यायला िेल उकळि ठेवलिं 
होििं. पण हरकि नाही. बरिं, खस्त्रजना कुठाय ि ेसािंग. मी 
माझ ेलशपाई पाठविो लगेच िो आणायला.” 

‘त्याची काही गरज नाही, बादशहा सलामि,” 
अहमद हाि हवेि हलवि मोठ्याने म्हणाला. “वपश-पॉश, 
ववश-वॉश, लमश-मॉश.” 

मग िो म्हणाला, “माझ्या अद्भिू शक्तीिंनी तिजोऱ्या 
खस्त्रजन्याि पोहोचवल्या आहेि.” 

बादशहा स्वि: अहमदसोबि खस्त्रजन्याि गेला. 
तिजोऱ्या खस्त्रजन्याि होत्या. “खरिंच िुम्ही या युगािले 
एक महान ज्योतिषी आहाि,” त्याने घोषणा केली, 
“आजपासून िुम्ही माझ ेराजज्योतिषी आहाि.” 

“आभारी आहे, शहेनशहा,” अहमद झकूुन 
म्हणाला, “पण ददैुवान ेहे अशक्य आहे. िुमचा 
खस्त्रजना शोधणिं आणण परि आणणिं हे खपू कठीण 
काम होििं. याि माझी बरीच अद्भिू शक्ती खचड 
झालीय. आिा पुन्हा मी कुठली भववष्यवाणी करू 
शकणार नाही.” 

“केवढिं नकुसान झालिं िुमचिं!” बादशहा ओरर्ला. 
“खरिं िर िुम्हाला दपु्पट इनाम द्यायला हविं. या 
खस्त्रजन्यािल्या दोन तिजोऱ्या तनवरू्न घेऊन जा.” 



अशा प्रकारे अहमद जमैलकर् े
सुरक्षक्षि परिला. आिा िो खूप श्रीमिंि 
झाला होिा आणण सूज्ञसुद्धा! कुणीही 
ज्योतिषी सािंगू शकला असिा की त्याने 
उवडरीि आयुष्य मोठ्या सुखासमाधानाि 
व्यिीि केले.   

समाप्त  


